
Reglament i Declaració del participant 
OncoExtreme 2019 

 
1. El lloc de sortida serà l’aparcament de la platja de La Fosca, de Palamós, el dia 5 de maig de 
2019. L’arribada serà al mateix lloc.  
 
2. La cursa tindrà una única distància, de 7,5 km aproximadament, i caldrà superar tots els 
obstacles que es trobin dins el circuit.  
 
3. La cursa és de caire BENÈFIC, per tant, no competitiu. Així mateix, no hi haurà entrega de 
premis. TOTS HI GUANYEM. Durant els controls administratius previs a la sortida, 
l’organització facilitarà a cada participant una samarreta identificadora com a participant 
de la cursa, que el corredor haurà de dur en tot moment. Tanmateix, l’organització 
ofereix el servei de cronometratge per a tots els participants, inclòs en la quota 
d’inscripció, i els participants hauran de dur les polseres de control, en tot moment.  
 
4. La cursa es tancarà a les 3 hores després del tret de sortida, del darrer bloc. 
 
5. Hi haurà un corredor escombra que tancarà el recorregut, els corredors que sobrepassin el 
límit establert hauran de seguir les seves instruccions.  
 
6. El corredor  manifesta estar segur física i psicològicament ben preparat per realitzar la 
OncoExtreme i de que segueix els controls mèdics adequats per garantir que disposa de prou 
bona salut i de no patir cap malaltia, al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció cardiorespiratòria 
que desaconselli la seva participació en la OncoExtreme.  
 
7. Que és plenament conscient de la duresa de la prova.  
 
8. Que és plenament conscient de que aquest tipus de proves comporten un risc addicional 
pels participants. Per això, hi assisteix de forma voluntària i amb iniciativa pròpia, assumint 
íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la seva participació.  
 
9. Que disposa dels coneixements i de la destresa tècnica suficient com per garantir la seva 
pròpia seguretat, en l’entorn i les condicions d’autonomia en els quals es desenvolupa la prova.  
 
10. Que es compromet a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per 
l’organització, en la qual hi pren part, així com a mantenir un comportament responsable que no 
faci augmentar els riscos per la seva integritat física o psíquica. Que seguirà les instruccions i 
acatarà les decisions que prenguin els responsables de l’organització en temes de seguretat.  
 
11. Que autoritza als serveis sanitaris de la prova a que em practiquin qualsevol cura o prova 
diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat el 
participant. Davant els seus requeriments, el participant es compromet a abandonar la prova i/o 
permetre la seva hospitalització, si ells ho creuen necessari per a la vostra salut.  
 
12. Que autoritza a l’organització de la prova a fer i a utilitzar qualsevol fotografia, filmació o 
gravació que es faci, sempre i quan estigui exclusivament relacionada amb la participació en 
aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.  
 
13. Que abans o durant la prova el corredor no consumirà substàncies prohibides, 
considerades com dòping per les federacions d’atletisme i muntanya.  
 
14. Que participa voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la prova, Per tant, 
exonero de qualsevol responsabilitat a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres 
participants, per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la vostre persona i, per tant, 
renuncia a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.  
 
15. Que es compromet a seguir les pautes generals de respecte als demés i al medi ambient 
que es relaciones tot seguit: 



a) Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes al 
trànsit.  
b) Transitar a poc a poc en presència de persones alienes a la cursa, animals o vehicles.  
c) No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.  
d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge. 
e) Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.  
f) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny 
de llocs de pas o reunió de persones. 
g) No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.  
h) No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el 
medi.  
i) No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats 
expressament per a la recollida d’aquests.  
j) No sortir del recorregut marcat. 
 
16. L’organització no es fa responsable dels danys i accidents que puguin patir els participants.  
 
17. S’entén que tots els participants accepten el reglament de la cursa pel fet de participar-hi. 
L’organització no assumeix cap mena de responsabilitat en cas d’accident.  
 
18. El participant accepta el reglament de la 5ª cursa d’obstacles “OncoExtreme 2019”. La seva 
interpretació i tot el que no quedi reflectit en aquest reglament serà regulat per l’organització.  
 
19. L’organització es reserva el dret d’admissió. 


